DOMOV BARBORA Kutná Hora
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Evidenční číslo smlouvy:
191/48677752/2020

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Objednatel:
Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora
IČO: 48677752
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: xxxxxxxx, ředitelkou, tel.: xxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:
Garaventa Lift s.r.o.
Sídlo: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 49682041
DIČ: CZ49682041
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
telefon: xxxxxx
zastoupení ve věcech smluvních: xxxxxxx, jednatel
zastoupení ve věcech technických: xxxxxxxx, technik

1. Předmět a účel smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dodání, stavební připravenost a
instalaci šikmé schodišťové plošiny pro imobilní klienty dle zaměření do objektu Domova
Barbora Kutná Hora, dle cenové nabídky dodavatele č. 0138-200220 ze dne 20. 2. 2020.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která odpovídá standardům a technickým parametrům dle
platných českých právních předpisů a technických norem. Instalace plošiny bude provedena
vždy po předchozí dohodě se zástupcem pro věci technické Ing. Danou Novákovou.

2. Místo a termín plnění
Místo plnění: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, Pirknerovo náměstí
č. p. 228, 284 01 Kutná Hora.
Dílo, které je předmětem této smlouvy provede zhotovitel v tomto čase:
a) zahájení prací: termín zahájení díla bude do 7 kalendářních dnů od písemného vyzvání
objednatelem
b) dokončení prací: termín dokončení díla řádně a včas a jeho předání do 13 týdnů ode dne
následujícího po dni podání výzvy objednatelem.
K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně (e-mailem,
poštou) a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně s uvedením přesného data započetí
předmětu díla dle článku 1. této smlouvy.
Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věci opatřených
k provádění díla.

3. Cena za dílo, fakturace a záruka
Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH:
427.600 Kč
DPH 21 %:

89.796 Kč

Cena včetně DPH: 517.396 Kč
Cena je konečná a nepřekročitelná. Obsahem daňového dokladu (faktury) bude rozpis
provedených prací, který bude přílohou daňového dokladu. V případě objednání provedení
víceprací popřípadě méně prací, musí být tyto předem projednány a dohodnuty formou
písemného dodatku této smlouvy. Dílo bude fakturováno a zaplaceno ihned po jeho dokončení
a předání do trvalého provozu předávacím protokolem, kterého součástí bude zaškolení
obsluhy. Termín splatnosti faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Závazek objednatele úhrady
faktury je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje svou činnost a služby poskytovat kvalifikovaně tak, aby jeho výstupy
byly prospěšné, účelné, finančně a daňově zdůvodnitelné a umožnily účelné uspokojení potřeb
a zájmů zadavatele. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými
normami a předpisy, v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Objednatel nemá právo zadat
plnění nebo změnu díla v rozporu s těmito závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen

dodržovat a provádět veškeré opatření a práce pro zajištění obecně závazných předpisů v oblasti
BOZP, PO a životního prostředí. Zhotovitel je povinen vždy dbát veřejných a finančních zájmů
objednatele, které mu jsou známy. Zhotovitel má za podmínek uvedených v této smlouvě právo
na zaplacení smluvní odměny v dohodnuté výši, struktuře a lhůtách. Smluvní strany se zavazují
zachovávat mlčenlivost ohledně získaných informací, které si navzájem nebo jednostranně
poskytnou.

5. Záruční doba
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na
provádění díla vztahují. U strojních zařízení, u kterých výrobce poskytuje kratší záruční dobu,
bude záruční doba shodná s dobou uvedenou výrobcem těchto zařízení, minimálně však 24
měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel zahájí jednání o odstranění
reklamovaných záručních vad do 24 hodin od doručení písemné reklamace, přičemž bude
dohodnut termín jejich odstranění vad nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení, pokud nebude
smluvními stranami dohodnut jiný termín. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vznikly
nesprávným užíváním předmětu plnění objednatelem nebo třetími osobami.
V záruční době a po skončení záruční doby budou závady na zařízeních a pravidelné revize a
servisní prohlídky prováděny zhotovitelem za podmínek, které budou písemně dohodnuty
v dodatku k této smlouvě dle pokynů výrobce.

6. Předání a převzetí díla
Převzetí díla provede objednatel za přítomnosti zhotovitele. Přejímací řízení bude provedeno
písemným protokolem, který bude mimo jiné obsahovat soupis případných nedodělků a dohodu
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Po podepsání protokolu o předání a převzetí
objednatelem i zhotovitelem se veškeré údaje v něm uvedené považují za dohodnuté. Rovněž
platí, že objednatelem v protokolu sepsané nedodělky nebo popis, jak se projevují, zhotovitel
odstraní v dohodnutých lhůtách a na své náklady.

7. Smluvní pokuty
V případě nedodržení lhůt této smlouvy způsobené zhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však celkem
40 % z ceny díla. Pokud objednateli vznikne prodlením zhotovitele prokazatelně škoda, je
zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. Za pozdní úhradu konečné faktury zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení,
nejvýše však celkem 40 % z ceny díla.

8. Pojištění
Zhotovitel se zavazuje pojistit sám sebe pro případ škody vzniklé v souvislosti prováděnými
výkony v rámci plnění díla objednateli nebo třetím osobám.

9. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu bez nátlaku a se souhlasem obou
smluvních partnerů. Smluvní strany jsou povinny informovat se o všech skutečnostech, které

by znamenaly ohrožení plnění smlouvy. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou
písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou
obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez
souhlasu dotčené strany. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu
smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli. Práce vyžádané objednatelem nad
rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se
vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy. Smluvní
strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
a druhé objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

V Kutné Hoře dne:

3.4.2020

………………………………..
objednatel

V Praze dne:

30.3.2020

……………………………..
zhotovitel

